КОМИСИЯ ПО ЗАЕТОСТ
КЪМ ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ – ЯМБОЛ

Протокол № 1
от 27 Февруари 2018 г.
Днес, 27 февруари 2018 г. се състоя заседание на Комисията по заетост към
Областен съвет за развитие – Ямбол. На заседанието присъстваха повече от половината
от членовете на Комисията по заетост (приложен присъствен лист). Заседанието
премина при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Представяне, обсъждане и съгласуване на обобщено предложение за държавен
план-прием на област Ямбол за учебната 2018/2019 година.
2. Координиране на дейностите по провеждане на проучване на потребностите на
работодателите от работна сила по реда на Закона за насърчаване на заетостта.
3. Разни.

Заседанието бе открито и водено от Христо Колев – заместник областен
управител на област Ямбол и председател на Комисията по заетост към Областен съвет
за развитие – Ямбол. Христо Колев подчерта, че е важно планираният план-прием да е
съобразен както с броя на учениците в областта и техните желания, така и с търсенето
на пазара на труда и нуждите на бизнеса.
По т. 1 Христо Колев даде думата на Красимир Стоилов – началник на
Регионално управление на образованието – Ямбол за представяне на предложението.
На членовете на Комисията по заетост беше представена подробна обосновка на
държавния план – прием за учебната 2018/2019 година в област Ямбол.
(Предложението е приложено на хартиен носител към протокола).
В изпълнение на Наредба № 10 за организацията на дейностите в училищното
образование, директорите на гимназиите и средните училища в областта са
представили на началника на РУО – Ямбол мотивирани предложения относно броя на
паралелките, броя на учениците в тях и профилите и специалностите от професии по
форми на обучение.
Началникът на РУО – Ямбол е изготвил обобщено предложение за област
Ямбол.
Обобщеното предложение за балансиран държавен план-прием в VIII клас по
профили и професии в гимназиите и средните училища в областта и в Обединено
училище „Д-р Петър Берон” - Ямбол е съобразено с:
 Мотивираните предложения на директорите на неспециализираните училища,
имащи право да организират обучение в гимназиален етап и подкрепящи
становища към тях;
 Броя на учениците в VII през учебната 2017/2018 г. по населени места и общини
на територията на областта;
 Стратегията на Министерството на образованието и науката за приоритетно
развитие на професионалното образование и представения Индикативен списък








на специалности от професии, за които в рамките на петгодишен период се
очаква недостиг на кадри поради заместване при пенсиониране;
Стратегиите, прогнозите, програмите и плановете за развитие на общините и
областта, като предложенията на общинските училища са съгласувани с кмета
на съответната община;
Постъпилите в РУО – Ямбол заявки от работодатели в региона за необходимите
им квалифицирани специалисти по специалности от професии;
Анализ на изпълнението на план-приема за предходни години;
Наличната материално-техническа база;
Възможността за обезпечаване на обучението с педагогически специалисти.

Анализът на обобщеното предложение за държавен план-прием в VIII по
профили и професии в гимназиите и средните училища в областта и в Обединено
училище „Д-р Петър Берон” - Ямбол показва:
1. Планираният държавен план-прием за учебната 2018/2019 година е разумно
балансиран.
Учениците в VIІ клас са 1136. Планираните паралелки в VIII клас са общо 43 с
1032 ученици, при средна пълняемост от 24 ученици. При изготвяне на Баланса е
отчетен факта, че след решение на Общинския съвет на Община Тунджа тече
процедура за преобразуване на Основно училище „Васил Левски” – с. Тенево в
обединено, с което броят на паралелките ще е 44. Тридесет и четири паралелки са
съсредоточени в областния град. Данни от минали години показват, че учениците от
община „Тунджа” и в по-малка степен от община Стралджа продължават обучението си
в ямболските професионални и профилирани гимназии.
Направено проучване показва, че в Професионална гимназия по механизация на
селското стопанство „Ернесто Че Гевара” – Бояново, Професионална гимназия по
подемна, строителна и транспортна техника „Н. Й. Вапцаров” – Ямбол и
Професионална гимназия по земеделие „Христо Ботев” – Ямбол кандидатстват
ученици и от други области.
2. Според вида на подготовката разпределението на предлаганите паралелки е
18 профилирани и 25 професионални. В сравнение с предложението за учебната
2017/2018 г., е подобрено съотношението между профили и професии в полза на
професиите. Относителният дял на професионалните паралелки е променен от 58% на
60%.;
3. За осигуряване на възможност за придобиване на професионална
квалификация на ученици от уязвими социални групи с ниска склонност за пътуване до
областния център, СУ „П. К. Яворов” - гр. Стралджа предлага за първи път прием в
една професионална паралелка.
4. Предложенията на общинските училища по профили и професии са
съгласувани с кмета на съответната община;
5. Планираните профили и специалности от професии съответстват на профила
на училищата;
6. Предложените професии са от Списъка на професиите за професионално
образование и обучение, съгласно Заповед № РД 09-74/20.01.2014 г., последно
актуализирана със Заповед № РД09-5862 от 14.12.2017 г. на министъра на
образованието и науката;
7. Не се предлага прием по едни и същи специалности от професии в две или
повече училища в една и съща община;
8. Професионална техническа гимназия „Иван Райнов” – Ямбол предлага по
четири професии да се осъществява обучение чрез работа /дуално обучение/, с
придобиване на ІІI СПК:

521140 Мехатроника, специалност 5211401 Мехатроника – 26
ученици;


522010 Електротехник, специалност 5220103 Електрообзавеждане
на производството – 13 ученици;

521010 Машинен техник, специалност 5210105 Машини и системи
с ЦПУ - прием в IX клас, дневна форма на обучение – 13 ученици;

525010 Техник по транспортна техника, 5250101 Автотранспортна
техника специалност – 13 ученици.
Предложенията са на база заявка от водещи за региона и с национално значение
фирми.
9.
За лица, навършили 16 години 4 професионални гимназии в Ямбол
предлагат възможност за професионално образование след завършено основно.
Планирани са 3 паралелки в задочна и 1 във вечерна форма на обучение.
Христо Колев обясни, че съгласно чл.142 ал. 3 от Закона за предучилищното и
училищното образование, обобщеното предложение за държавен план-прием 2018/2019
учебна година следва да съдържа също така и местата за прием в 5-ти клас на
гимназиите по чл.38, ал.3 ЗПУО, а именно да включва и приемът в 5-ти клас в
профилираните гимназии с профил Математически или Природни науки.
На членовете на Комисията по заетост беше представено обобщено предложение
относно приема на ученици в V клас в профилираните гимназии с профил
математически или природни науки. Предложението е за една паралелка с 26 ученика в
Природо-математическа гимназия „Атанас Радев“ – Ямбол.
Христо Колев посочи, че ПМГ „Атанас Радев“ е едно от елитните училища в
област Ямбол; подготвя ученици в приоритетни за държавата професии в направление
природо-математическо и инженерно-техническо; следва да бъдат взети предвид
нагласите на местната общност в града и областта и дали едно рязко намаляване
наполовина на приема на деца в прогимназиално ниво именно в подготовката на ПМГ
няма да причини разрив в очакванията на родителите на тези деца. Даде думата на
членовете на Комисията по заетост за мнения и становища.
На заседанието на Комисията по заетост, съгласно правото на Председателя по
силата на чл.21 от Правилника за устройството и дейността на Комисията по заетост
към областен съвет за развитие на област Ямбол, бе поканен да присъства Евгени
Иванов – директор на ПМГ „Атанас Радев“, за да представи мотивите на
предложението на ПМГ „Атанас Радев“ за искане на прием от две паралелки в 5-ти
клас за учебната година 2018/2019, както и да даде данни за анкетиране за нагласите на
родители на завършващи 4-ти клас ученици от област Ямбол.
Директорът на ПМГ „Атанас Радев“ представи на Комисията мотивите за
предложение до началника на РУО-Ямбол относно приема за учебната година
2018/2019, цитира мотиви от писмо на директорите на математически гимназии до
МОН от 2017 г. Евгени Иванов изтъкна, че е крайно недостатъчно осъществяването на
план-прием в пети клас само на една паралелка за област Ямбол. Той изтъкна, че от
2004/2005 учебна година до сега се осъществява прием на две паралелки в пети клас с
общо 58 ученици в ПМГ „Атанас Радев“. Подчерта, че приемът на даровити и
талантливи деца в пети клас е главна стратегическа цел на училището, а осигуряването
на възможности за тяхното развитие е мисия на училището. Налице е силен обществен
интерес към обучението на ученици с изявени интереси и дарби в областта на
математиката, информатиката, информационните технологии и природните науки.
Постигат се високи резултати на национални и международни олимпиади и състезания,
НВО и ДЗИ от учениците, постъпили в пети клас в ПМГ „Атанас Радев“. В училището
се създава подходяща социална среда за обучение и развитие на талантливи и изявени
деца; има екип от учители с научна, методическа и педагогическо-психологическа
подготовка и богат практически опит; налице е подходяща материална база. За
предстоящия прием на ученици в пети клас в ПМГ „Атанас Радев“ е направена анкета с
проучване на мнението на родители за кандидатстване в училището и желаещите са
много повече от заявения брой ученици в две паралелки за учебната 2018-2019 година.

Христо Колев подчерта, че предложението за прием на ученици в две паралелки
V клас се основава също и на чл. 50, ал. 5 от Наредбата 10 от 1 септември 2016 г. за
организация на дейностите в училищното образование.
Предложенията за държавен план-прием бяха подложени на обсъждане.
След проведените разисквания Комисията по заетост гласува и с 8 гласа ЗА, 5
гласа Против и 1 Въздържал се взе следните

РЕШЕНИЯ:
1. Комисията по заетост връща обобщеното предложение за държавен план-прием
на област Ямбол за учебната 2018/2019 година в Регионално управление на
образованието – Ямбол за допълнително прецизиране в частта на приема в пети
клас в хипотезата на чл. 50, ал.5 от Наредба 10 от 1 септември 2016 г. за
организация на дейностите в училищното образование.

По т.2 от дневния ред:
Христо Колев обясни, че на основание чл. 10, ал. 2 от Закона за насърчаване на
заетостта, Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие два пъти в годината
следва да набира, обработва и предоставя на Агенцията по заетостта информация за
потребностите на работодателите от работна сила в областта. Агенцията по заетостта е
разработила електронен /on-line/ анкетен формуляр, чрез който, съвместно с Комисиите
по заетост, да се организира и проведе проучване сред работодателите във всички
области. Със заповед на областния управител на област Ямбол е сформирана работна
група за провеждане на проучване на потребностите на работодателите от работна сила.
Татяна Чанкова – директор на ДБТ Ямбол представи извършените дейности по
провеждане на проучване на потребностите на работодателите от работна сила по реда
на Закона за насърчаване на заетостта.
По т.3 от дневния ред:
Христо Колев изрази намерението на областната администрация да предложи
инициатива свързана с повишаване престижа на професионалното образование в област
Ямбол. За целта би могло с общите усилия от страна на работодателите,
професионалните училища, учителите, учениците и техните родители, да се постигне
преодоляване на някои стереотипи и повишаване на възможностите и резултатите на
професионалното обучение. Защото стремежът на всички е да имаме качествено
професионално образование, да излъчваме квалифицирани кадри, които след
завършване на училище да се реализират пълноценно на пазара на труда.
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